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Dia de piscina é um momento 
de alegria, diversão e cuidados 
também. O sol é benéfico para a 
nossa saúde, sem ele não haveria 
vida na terra, mas quando nos expomos 
de forma indevida, em horários 
inadequados o sol pode causar queimaduras, 
envelhecimento, câncer de pele, dano ocular, 
alergias e alterações imunológicas.
Todo cuidado é pouco e para que isso não ocorra 
devemos nos proteger com filtro solar, boné, protetor 
solar para os lábios, óculos escuros entre outros.

Profª Teresinha do Carmo Fumagalli Malafronte

Cuidados para
os dias de sol

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Colégio São José 
proporcionou aos alunos uma semana diferenciada e 
interativa.  As crianças puderam se divertir na piscina 
durante as aulas de Educação Fisíca, participaram de 
gincanas e brincadeiras na quadra, tiveram o dia do cinema 
com direito a pipoca, assistiram um teatro realizado pelos 
alunos do integral e para finalizar a semana, tiveram uma 
comemoração recheada de guloseimas e brincadeiras na 
Hydrofit. Os alunos aproveitaram todas as atividades com 
muito entusiasmo e alegria, todos se divertiram muito!

Profª Comissão Semana da Criança 2014

Semana da
Criança

Editorial
Chegamos ao fim de mais um ano 
let ivo e  novamente podemos 
comemorar um ano repleto de 
conquistas e grandes novidades. 
Agradecemos ao corpo docente e à 
toda a equipe do Colégio que graças 
ao esforço e empenho de cada um 
conseguimos contribuir com a 
formação e desenvolvimento dos 
alunos. Realizamos a segunda edição 
do evento Conquistas & Resultados, 
que homenageou os alunos que se 
destacaram aqui no Colégio.
Gostaria de relembrar à vocês, pais, 
que esse evento tem como objetivo o 
incent ivo  à  todos  os  a lunos , 
demonstrando que a união de 
empenho e preparação fazem uma 
grande diferença na vida. Também 
tivemos o Festival de Talentos onde 
nossos alunos nos proporcionaram 
um grande espetáculo!
Visando sempre nosso progresso e 
de seus filhos, para o próximo ano 
teremos muitas novidades: O novo 
programa Smart High School para os 
alunos, a inauguração do novo 
prédio do Infantil Baby, o Coaching 
para os estudantes do Ensino Médio, 
e a Preparação Específica para o 
Curso de Medicina e outros cursos 
m a i s  c o n c o r r i d o s .  E s t a m o s 
orgulhosos por fazer parte do 
crescimento dos seus filhos e 
a g ra d e c e m o s  p e l a  c o n fi a n ç a 
depositada em nós durante este ano 
de 2014. Desejo à todas as famílias 
um Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo, que Deus continue a iluminar 
nossos caminhos.

A Diretora
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Como uma forma de estimular e de despertar a linguagem 
poética entre os educandos do 6º ano, foi desenvolvido, nas 
aulas de redação, um painel de poesias. Durante a realização 
dessa atividade, os alunos tiveram contato com diversos 
poemas e puderam aprender muito sobre leitura, 
interpretação e estrutura desse gênero textual. O resultado foi 
surpreendente, pois além da técnica adquirida pelos alunos 
foi possível identificar em seus trabalhos os belos sentimentos 
de amor e amizade expostos em suas poesias. Agradeço a 
dedicação e o empenho de todos os alunos do 6º ano. 
Parabéns por esse maravilhoso trabalho!

A poesia em nosso dia a dia

Profª Camila Rosa

O 1º Concurso de Redação Vinicius de Moraes 
foi promovido pela Escola Legislativa da 
Câmara Municipal de Limeira e teve 95 
redações inscritas pelas escolas 
públicas e particulares de 
Limeira. 
As vencedoras do 
Colégio São José 
foram: Kemily dos 
Santos - 2ª série B -  
E.M. e Isabella 
Mikami Gonçalves 
Pina - 3ª série A - 
E.M. Parabéns!

Alunas vencem 1º Concurso
de Redação Vinicius de Moraes

Profª Fabiana

No dia 21 de outubro, no Teatro Vitória, em mais um 
brilhante evento, foi realizada a cerimônia de 
premiação do 24º Prêmio Gazeta de Limeira de 
Literatura.  Alunos das redes pública e particular 
participaram dessa edição do prêmio que este ano 
teve o tema: “Resumo da Copa: as lições que 
ficaram”. Segundo os organizadores, a disputa foi 
acirrada, uma vez que houve centenas de 
participantes e, novamente, os alunos do Colégio 
São José se destacaram entre os finalistas.
Yasmin Laíza da Silva - 6º ano B - E.F.
Beatriz Dias de Oliveira - 8º ano A - E.F.
Stéfano S. Cardoso dos Santos - 8º ano B - E.F.
João Vítor Lucato Zuin - 9º ano C - E.F.
Rafaela Mazzo Sacilotto - 3ª série - E.M.
Parabéns a toda equipe escolar e aos alunos que, 
com muita dedicação, e esforço alcançaram mais 
essa conquista!

Alunos do Colégio São José são
destaque no 24º Prêmio Gazeta
de Limeira de Literatura

Profª Camila Rosa
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O grupo MJD, este reunido algumas vezes nesse 2º 
semestre, e os encontros  foram  momentos ricos da 
presença de Deus, através dos temas abordados: Vida  de 
São Domingos de Gusmão, Vida de Teresa de Saldanha,  
Bíblia palavra de Deus, todos nós temos a missão de 
pregar e anunciar Jesus Cristo. Em cada encontro 
aprofundamos um tema e foi gratificante a maneira como 
cada integrante participava e enriquecia o nosso 
momento de partilha e reflexão...  Eles conseguiram 
interiorizar a verdade de que Deus se manifesta em nossa 

vida o tempo todo e como é importante estarmos atentos 
para perceber e acolher a preciosa presença de Deus em 
nossa história-vida. No momento da partilha, disse-nos 
uma participante: “É incrível como Deus deixou sua 
marca no mundo”.  E com essas poucas palavras, percebi 
que é encantador e gratificante testemunhar que “Deus 
deixou sua marca nos corações desses Jovens e 
Adolescentes Dominicanos”. Pregar a fé, pregar a 
palavra... Eis a nossa missão de Dominicanos e  
Dominicanas!

MJD: Movimento Juvenil Dominicano

Irmã Mônica Ferraz 



O dia 18/10/2014 foi bastante marcante para a 
família São José, pois desde o meio dia até às 19 
horas pudemos contar com apresentações 
variadas dos alunos desde a mais tenra idade  até 
a 3ª série do Ensino Médio,  no Festival de 
Talentos, cujo tema foi: Alma brasileira. Contando 
com apresentações em quatro espaços 
diferentes: saguão, quadra, pátio e sala de 
audiovisual os alunos e professores puderam 
exibir seus talentos com exposição de quadros; 
tocando ou cantando músicas; dançando; 
declamando poesias num clima todo especial; 
participando de encenações teatrais e, até 
mesmo, mostrando seu humor contando piadas. 
 Foram vários os momentos de grande 
expectativa nessa tarde como a apresentação dos 
alunos com a professora Maysa, harmonizando 
flautas e tambores, dentro de um equilíbrio de 
movimentos e de instrumentos. Outro instante 
de destaque foi a apresentação do Espaço 
Olímpico, com suas ginastas impecáveis nos 
saltos, nas manobras, enfim foi maravilhoso. 
Tivemos também  ótimas performances no palco 
livre, montado no pátio do colégio. Para isso os 
alunos se organizaram com a ajuda de 
p r o f e s s o r e s  e  d e r a m  u m  s h o w  c o m 
apresentações de stand-up comedy, mágica, 
dublagem, duplas cantando e tocando, trios 
apresentando clássico do Tom Jobim  e bandas.  
Nas apresentações, destaca-se  a performance da 
banda Shelda, formada pelos alunos do 9º ano, 
que incluíram músicas do rock nacional em seu 
repertório e tiveram um grande público. Em 
seguida tivemos a banda Fallin' Caps, formada 
pelo Rômulo, querido ex-aluno, formando de 
2011 do CSJ. E ao final, tivemos um trio 
convidado: Ela e Nós Dois, que apresentou um 
repertório que foi deleite para os ouvidos de 
quem presenciou.
Vale ressaltar aqui também o grande desejo 
dos alunos em se prepararem, buscando unir 
criatividade, beleza, ritmo e de valorizarem a 
oportunidade de eles selecionarem suas ideias 
e as colocarem em prática. A ornamentação, 
seguindo o tema: Alma brasileira – sob a 
responsabilidade das professoras, as barracas  
com alimentos típicos de várias regiões do 
Brasil, os  espaços para as brincadeiras das 
crianças, tudo colaborou para que os 
visitantes, principalmente os pais dos alunos, 
sentissem orgulho do colégio onde estuda seu 
filho.

Flávio Verges Cappa Amo fazer parte deste
Colégio!!! Sou mais Colégio São José!

Clarissa Navarro Oh criançada linda!!!
Amo vocês...Beijinhos!!
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Profª Maria Célia e Profº Fábio
Comissão de Festival de Talentos 2014



Era 11 de outubro de 2014, mas no Colégio São José, voltamos no tempo e vivemos o ano de 
1962, em plena crise dos mísseis- conflito que quase levou à guerra as superpotências da 
Guerra Fria. Nas salas de nossa escola, os alunos do Ensino Médio simularam o Conselho de 
Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas). Formaram duplas e cada uma delas 
representou um país, tendo como objetivo se posicionar para resolver o impasse instaurado 
pela referida guerra e evitar a destruição do mundo. 
O universo das simulações já é bastante comum no Brasil e, inclusive, aberto à participação 
de alunos do Ensino Médio. É riquíssimo para aqueles que gostam de Relações 
Internacionais, Economia, História, Geopolítica, mas também para todos que querem 
desenvolver sua capacidade de argumentação. “As simulações têm sua importância quando 
o assunto é argumentação. Nesse sentido, há uma contribuição imensurável na formação 
do espírito crítico dos alunos enquanto cidadãos, ou seja, em ouvir uma crítica, um 
contraponto à argumentação e/ou à ideia e saber como reagir nesse quadro 'adverso'. Leva à 
reflexão de ideias e de como expressá-las”, comenta Márcio Ferreira Rocha, estudante de 
Economia e um dos diretores da simulação que realizamos no Colégio. Os resultados 
obtidos nessa experiência foram muito positivos, pois houve grande interesse dos alunos 
em participar e principalmente de se posicionar à respeito de um determinado assunto, 
exercitando o lado crítico e formando opiniões. “Eu amei a simulação, podia fazer todo mês. 
Com certeza, contribuiu para o meu conhecimento, me esforcei para criar bons argumentos 
e defender meu objetivo”, comenta a aluna Anie D. Jacon, da 1ª série A do Ensino Médio. 
"Além disso, é uma atividade que ajuda a direcionar para a escolha do curso de graduação", 
complementa Mariana Komezo, aluna da 2ª série A – Ensino Médio. Realmente, o mundo 
das simulações tocou profundamente a todos nós! 

Simulação - A crise dos mísseis

Profª Marcela Marrafon

No dia 18 de outubro de 2014 foi realizada 
em Campinas a fase final da Olimpíada de 
Matemática da Unicamp (OMU) onde 
participaram escolas de diferentes partes 
dos estados de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. Para nossa grande alegria, nossos 
alunos obtiveram excelentes resultados:
Pablo Areia Delgado - 9°E.F. - Medalha de 
Ouro
Eduardo Rocha Walchek - 3°E.M. - Medalha 
de Ouro
Kenny Lee - 3°E.M. - Medalha de Bronze
Já no dia 01 de Novembro de 2014 foi 
realizada a fase final da Olimpíada Paulista 
de Matemática (OPM), em São Paulo. O 
colégio novamente se destacou, com a 
conquista da medalha de Bronze pela 
aluna Maria Teresa Raetano Cardoso, do 
9°EF. Parabéns aos alunos medalhistas e 
também a todos que participaram 
representando o colégio, pela garra, 
dedicação aos estudos e principalmente 
pelo gesto de competitividade. 

Esperamos que 
c o n t i n u e m 
nessa trilha 
de sucesso.

Olimpíadas de
Matemática

Profª Arlete,
Profº Rogério
Profª Maurílio

Isabella, estudante do Ensino Médio no Colégio São José, 
tem um comportamento exemplar além de um 
relacionamento de companheirismo com os colegas de 

classe, professores e funcionários. Foi medalhista de 
prata na Olimpíada de Português do Sistema Etapa 
em 2011, e em 2013 conquistou a medalha de ouro na 
mesma Olimpíada. Participou também de diversas 
olimpíadas como a organizada em 2010 e 2012 pelo 
National Geographic. Em 2013 e 2014 participou da 
Olimpíada Brasileira de Biologia e Olimpíada 
Nacional de História do Brasil (ONHB), organizada 

pela Universidade de Campinas (Unicamp). Ainda 
na 2ª série do Ensino Médio, foi aprovada como 
treineira em Ciências Humanas pela fundação 
Universitária para Vestibular (Fuvest) 2014. 
Isabella criou e mantém o blog “Portal 
dos Livros” no qual cultiva e divulga 
sua paixão por leitura, incentivando 
novos leitores e escritores. A 
formação do caráter de uma 

pessoa, assim como seus ideais e 
princípios, é resultado de uma 
ação conjunta de sua educação 
em casa e na escola.

Isabella Gonçalves Pina 
é laureada com o Troféu
Fumagalli 2014

Profª Maria Célia
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Colégio São José
Resultados

Conquistas&

Na noite de 28 de novembro o Colégio São José realizou a segunda edição do Conquistas & 

Resultados, evento que tem o objetivo de homenagear e inspirar os alunos que participaram e 

se destacaram nos desaos culturais e pedagógicos durante o ano letivo. "O Colégio São José é 

conhecido pela sua cultura de resultados e participa de desaos altamente competitivos com 

importantes conquistas e esse é o momento em que alunos, professores e pais podem 

comemorar juntos tudo que foi construído no processo pedagógico" diz a coordenadora 

pedagógica do Ensino Fundamental II e Ensino Médio do Colégio São José. Neste ano, o evento 

Conquistas & Resultados homenageou 33 alunos que se destacaram em 47 desaos. Entre 

eles podemos citar: Olimpíadas de Química, Olimpíada de Matemática da Unicamp, Troféu 

Fumagalli, Canguru de Matemática Brasil, Olimpíada de Matemática e Língua Portuguesa 

ETAPA, Prêmio Gazeta de Limeira de Literatura, Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica, Concurso de Redação Vinicius de Moraes, entre outros. Parabenizamos os 

nossos alunos pelo empenho e nosso corpo docente pela dedicação neste ano de 2014.
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